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1 Voorstelling van de afdeling 

Beste student, 

Binnenkort zal je op onze afdeling voor bepaalde tijd stage lopen. Net zoals een spoedafdeling of 

een afdeling intensieve zorgen, maakt het operatiekwartier deel uit van de kritische dienstverlening. 

Om die reden verschaffen we je als student wat extra informatie om je reeds wegwijs te maken op 

deze complexe dienst. 

We verwachten van jou dat je deze uitgebreide brochure zo grondig mogelijk doorneemt, zodat we 

ervan kunnen uitgaan dat bepaalde zaken al parate kennis zijn voor jou. 

Bij alle zaken die in deze brochure worden beschreven, is het steeds de bedoeling dat de 

verpleegkundige(n) je duidelijk uitlegt hoe je de dingen moet doen, dat er helder gecommuniceerd 

wordt en dat er extra uitleg gegeven wordt bij onduidelijkheid! Er wordt ook van je verwacht dat je 

zelf zaken opzoekt. 

 

1.1 “Wie zijn wij?” 

6E is onderverdeeld in het chirurgisch dagziekenhuis met 3 operatiezalen en een endoscopieruimte. Op 

het operatiekwartier werken we nauw samen met de anesthesisten en chirurgen. De ambulante 

patiënten komen binnen op het dagziekenhuis in de C-vleugel. Hier kunnen zij wachten in de lounge tot 

ze aan de beurt zijn. Post-operatief wordt de patiënt afgehaald op de recovery door een collega van 6C. 

De patiënt krijgt een kamer toegewezen tot deze ontslag klaar is. 

 

• De verpleegkundige bedrijfsleider: De Puydt Jo 

• De hoofdverpleegkundige: De Landsheer Véronique 

• Adjunct hoofdverpleegkundigen: De Quint Isy en Thys Jessica 

• Mentoren: Artemieff Chesca en Verbruggen Linda 

 

Onze dienst telt: 

• 3 operatiekamers verdeeld per specialiteit 

• Een endoscopieruimte 

• Een recovery met 6 bedden 

• Een voorbereidingsruimte / onthaal patiënten 
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1.2 To Do 

 

Neem ten laatste 1 week op voorhand contact op via mail met het diensthoofd en de mentor 

(Chesca). Op deze manier kunnen de eerste afspraken gemaakt worden en de shifturen doorgegeven 

worden. 

Geef zeker alle data door wanneer jij niet aanwezig kan zijn op de dienst. Neem deze brochure al 

eens grondig door ter voorbereiding van je stage bij ons. Bij vragen kan je altijd mailen of bellen. 

Vul onderaan deze brochure ook de kennismakingsfiche in en geef deze af op je eerste stagedag. 

Op deze manier hebben wij een kort overzicht van jou en je leerdoelen voor deze stage.  

Veel leer- en werkplezier toegewenst! 

1.3 Contactgegevens 

 

Adres:    ZNA Middelheim 

    Lindendreef 1 

    2020 Antwerpen 

    03 280 31 11 (algemeen) 

 

Afdeling:    Route 630-639 

    03 280 36 94 (afdeling) 

 

Afdelingshoofd:    Véronique De Landsheer 

    Véronique.delandsheer@zna.be  

    03 280 36 94 

 

 

Adjunct Hoofdverpleegkundigen:  De Quint Isy  

    Isy.dequint@zna.be 

    03 280 37 08      

      

    Thys Jessica  

    Jessica.thys@zna.be  

    03 280 37 08 

 

Mentoren:    Artemieff Chesca 

    Chesca.artemieff@zna.be 

    Verbruggen Linda 

    Linda.verbruggen@zna.be 

 

 
 

 
 
 
 

mailto:Véronique.delandsheer@zna.be
mailto:Isy.dequint@zna.be
mailto:Jessica.thys@zna.be
mailto:Chesca.artemieff@zna.be
mailto:Linda.verbruggen@zna.be
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1.4 Operatiekamer 1 

In deze zaal is een microscoop aan het plafond bevestigd voor de oogoperaties, vnl. vitro-retinale 

chirurgie. Deze specialiteit is alle werkdagen werkzaam…in het duister, voor een optimale belichting 

met de microscoop. 

80% van de patiënten krijgen een algemene anesthesie, en 20% een plaatselijke verdoving. Dit 

heet topicale anesthesie (= druppels in het oog) of retrobulbaire anesthesie (= een inspuiting door 

de huid tot achter het oog). 

Vrijdag is deze zaal, in de voormiddag, voorzien voor vasculaire heelkunde. Er worden dan varices 

verwijderd onder algemene anesthesie 

1.5 Operatiekamer 2 

Hier is ook een mobiele microscoop aanwezig voor verscheidene voorsegment oogoperaties, (vnl. 

cataract operaties, glaucoom…) en dit 4 dagen per week. 

90% van deze patiënten krijgen topicale anesthesie, de overige 10% krijgen een algemene 

verdoving of retrobulbaire verdoving. 

Op maandag voormiddag vindt ORL (otorhinolaryngologie) plaats en in de namiddag oculoplastische 

chirurgie (esthetische oogchirurgie) en op vrijdag is de zaal voorzien voor MFC (maxillo faciale 

chirurgie) met voornamelijk het verwijderen van wijsheidstanden onder algemene anesthesie. 

1.6 Operatiekamer 3 

Deze operatiekamer is ‘allround’ ingericht voor o.a.: 

Orthopedie: 

• Kleine ingrepen aan handen en voeten, meestal onder lokale anesthesie, of onder block-

anesthesie. 

• Arthroscopie onder algemene verdoving. 

Gynaecologie: 

• Kleine vaginale ingrepen. 

• Borstingrepen → meestal onder algemene anesthesie. 

Algemene heelkunde: 

• Kleine ingrepen (verwijderen van lipomen, cysten,…) onder lokale verdoving. 

• Plaatsen/verwijderen van poortkatheters onder sedatie verdoving. 

Plastische heelkunde: 

• Kleine ingrepen (verwijderen van goedaardige of kwaadaardige letsels) onder lokale 

verdoving. 

• Niet uitgebreide correcties aan borsten en buikwand onder algemene verdoving. 

MFC: 

• verwijderen van wijsheidstanden onder algemene verdoving 

• totale extracties 

• Plaatsen/verwijderen osteosynthesemateriaal 

• TPD (= transpalatinale distractie) 
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1.7 Endoscopisch centrum 

Deze is vooraan rechts in de gang gelegen.  

De ruimte is ingericht met: 

• Een eigen voorbereidingsruimte 

• Een onderzoeksruimte om gastro- en colonoscopieën onder 

narcose uit te voeren 

• Een reinigingsruimte om de scopen te reinigen 

1.8 Paza / recovery 

De recovery van het dagziekenhuis telt 6 units om patiënten te monitoren postoperatief.  

Bij aankomst van de patiënt op recovery is het de taak van de verpleegkundige de patiënt aan te 

sluiten op de monitor en de nodige zorgen toe te dienen. Hier is de belangrijkste taak de patiënt op 

te volgen na zijn ingreep, de parameters te interpreten en zo nodig actie ondernemen. Indien goede 

parameters en als de pijn onder controle is, kan de patiënt naar de kamer. 

1.9 Voorbereidingsruimte 

De voorbereidingsruimte bevindt zich bij het binnentreden van de afdeling. De patiënten worden 

opgenomen in het dagziekenhuis, deze verpleegafdeling is op de C-vleugel gelegen. Alle patiënten 

worden met rolstoel of bed gebracht, afhankelijk van de geplande ingreep en/of anesthesie. Op de 

voorbereiding is er plaats voorzien voor 3 patiënten. De patiënten worden hier verder voorbereid 

voor hun chirurgische ingreep d.w.z. electroden kleven, mutsje opzetten, infuus plaatsen en de 

checklist veilige heelkunde bevragen aan de patiënt, al dan niet starten met de druppelanesthesie. 

Uiteraard letten we erop dat we tijdens onze verpleegtechnische handelingen aandacht hebben voor 

de beleving van de patiënt, en proberen hen gerust te stellen.  

1.10 Afdelingsplan 

Zie Digihuis.  

1.11 Organisatie van de verpleegeenheid: 

 

Dagindeling van de activiteiten: 

Toewijzing van 1 verpleegkundige per zaal. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor een 

vlot verloop en de continuïteit van het operatieprogramma in zijn/haar toegewezen zaal. Het dag 

verloop van het operatieprogramma van de OK-zalen wordt door de planningscoördinator de dag 

voordien finaal afgetoest. Samen met de chirurg en de anesthesist vorm je één team. 

 

Elke werkdag, uitgezonderd het weekend, is het OK operationeel van 07.00 tot 19.00 uur. 

Buiten deze uren wordt de dienst verzekerd door een verpleegkundige en instrumentist van 

wacht om de urgenties van oogheelkunde op te vangen. 

 



Welkom op 6E Chirurgisch Dagziekenhuis      ZNA Middelheim 

28/6/2022  Chesca Artemieff 7 / 20 

Tijdens het weekend is er één verpleegkundige omloop en één verpleegkundige instrumentist van 

wacht om de binnenkomende urgenties van oogheelkunde op te vangen. De wachtdienst is van thuis 

uit. Je bent van wacht tussen 08.00 en 24.00 uur. De chirurg roept de verpleegkundigen telefonisch 

op, nadat hij met anesthesie een uur heeft afgesproken.  

1.12 Chirurgisch dagziekenhuis 6C 

Wij werken nauw samen met de collega’s van 6C. Beide diensten zijn met elkaar verbonden. De              

patiënt meldt zich aan op 6C voor zijn/haar operatie. De dienst is als volgt opgedeeld: 

• In-lounge: patiënt meldt zich aan voor de operatie en neemt plaats in wachtzaal 

• Voorbereiding: patiënt wordt klaargemaakt voor de operatie 

• Low-care: patiënt krijgt een kamer voor de post-operatieve zorgen (na de recoverytijd) 

• Bureau: voor alle administratieve taken 

• Out-lounge: wachtruimte voor patiënt waar hij/zij nog iets kan drinken en/of kan wachten 

op vervoer 

1.13 Operatiekwartier 9D – 9C & 9B PAZA 

 

Op de 9e verdieping bevindt zich het groot OK. Dit bestaat uit 3 vleugels en bevat 11 operatiezalen 

en een aparte recovery op 9B met 10 bedden. 

 

 

• Specialiteiten:   

    

o Abdominale chirurgie 

o Neurochirurgie  

o Plastische chirurgie        9C 

o NKO                                  

o Urologie 

o Gynaecologie 

 

 

 

o Vasculaire en thoracale chirurgie 

o Cardiale chirurgie 

o Maxillofaciale chirurgie        9D 

o Orthopedie 

        

                                         

o  Urologie   9B  

o  Recovery  
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1.14 Een dag in het operatiekwartier: administratie en veilige heelkunde 

 E-care: Een standaard dagplanning  

Medisch team  

1. De patiënt staat op 
het programma, 
maar is nog niet in 
het ziekenhuis. 

2. De patiënt ligt 

reeds op zijn kamer 

3. De patiënt is 
opgeroepen door 
de OK-
Verpleegkundige 

4. De patiënt 
staat in de 
wachtruimte 

5. De patiënt is 

aanwezig in de 
operatiezaal 

6. Klaar voor 
ingreep: de chirurg 
kan beginnen. 

7. Skin to skin start= de 
insnede door de chirurg 

–> Skin to skin stop (= 
licht rode/roze kleur.): 
de chirurg eindigt de 
operatie. 

8. De patiënt 
verlaat het 

OK. 

9. De patiënt 

komt aan op de 

PAZA. 
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 Hoe een afdeling opbellen?  

De meeste patiënten die op het dagziekenhuis worden geopereerd komen ambulant binnen op 

de verpleegafdeling van het dagziekenhuis. Dit zijn patiënten die dezelfde dag nog naar huis 

gaan. Het dagziekenhuis 6C sluit om 19u. Om ambulante patiënten op te roepen dien je te bellen 

naar 23664. 

Sommige patiënten zijn ‘opgenomen’ patiënten, dit wil zeggen dat overnachten op een andere 

afdeling.  

 

Om een afdeling op te bellen is er een bepaalde cijfercode die wordt gehanteerd: 

2: site ZNA Middelheim 

3: Telefoon van de verpleging 

X: Cijfer naargelang het verdiep van de afdeling 

7: vast cijfer 

X: Welke vleugel -> B = 1 ; C = 2; D = 3; E = 4 

Bijvoorbeeld: Je moet een patiënt opbellen van 5C (cardio-afdeling)-> 23572  

 Procedure oproepen van een chirurgische patiënt 

http://digihuis.zna.local/zoekenE/Paginas/Results.aspx?k=pati%C3%ABnt%20oproepen  

Samenvatting van de procedure: 

• De verpleegkundige van het operatiekwartier zal tijdig de verpleegafdeling 

telefonisch verwittigen. 

• De verpleegkundige stelt zich duidelijk voor met: Voornaam en Afdeling. 

• Wanneer de verpleegkundige zich heeft voorgesteld vraagt ze om de patiënt met 

volgende gegevens: Gelieve patiënt Naam Voornaam en geboortedatum - Met 

ingreep - Voor arts X naar 6E te brengen.  

• Deze info is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar zijn in E-care (zie 1.9.1.). 

 Identificeren van een Patiënt op het OK (Stap 1 Checklist Veilige 

Heelkunde) 

Voorbereiding:  

• actieve bevraging van naam en voornaam 

• actieve bevraging van geboortedatum 

• controle van de polsband op correcte naam en geboortedatum 

• actieve bevraging van ingreep/ arts 

• actieve bevraging te opereren kant + is deze aangeduid met een kruis of pijl?  

• Is er een informed consent getekend?  

• Zijn er gekende allergieën?  

http://digihuis.zna.local/zoekenE/Paginas/Results.aspx?k=pati%C3%ABnt%20oproepen
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• Is de patiënt nuchter? 

• Zijn alle juwelen – contactlenzen – prothesen – maquillage en nagellak uit/af?  

• Is de patiënt (mogelijks) zwanger?  

Wat staat er op het identificatiebandje: 

• Naam en voornaam 

• Geboortedatum 

• Barcode + inschrijvingsnummer + ZNA Logo 

 Controlelijst Veilige Heelkunde (Stap 2 -4) 

SIGN-IN: 

• Zijn alle teamleden aanwezig?  

• Chirurg bevestigt:  

o Heeft patiënt identiteit, ingreep en plaats van de ingreep bevestigd? 

Heeft de patiënt toestemming gegeven? 

o Plaats van de ingreep aangeduid? 

o Is het nodige materiaal/prothese/implantaten aanwezig voor deze 

ingreep?  

o Is relevant medisch beeldmateriaal beschikbaar en getoond in de 

zaal?  

• Anesthesie bevestigt: 

o Controle van de anesthesieapparatuur, materiaal, producten en 

geneesmiddelen uitgevoerd? 

o Pulsoxymeter bij de patiënt aangebracht en functioneert hij? 

o Gekende allergieën? 

o Risico op intubatieproblemen of risico op aspiratie? 

o Risico op bloedverlies >500ml (7ml/kg bij kind)? → Ja? Is er bloed 

besteld?  

• Verpleegkundige bevestigt:  

o Steriliteit gecontroleerd en bevestigd?  

o Problemen met uitrusting?  

o Andere opmerkingen?  

TIME-OUT: 

• Bevestig dat alle teamleden zichzelf hebben voorgesteld met naam en 

functie. 

• Chirurg, anesthesist en verpleegkundige bevestigen: identiteit van de 

patiënt, ingreep en plaats van de ingreep. 

• Werd in de voorbije 60 minuten antibioticaprofylaxe toegediend? 

• Chirurg overloopt potentiële problemen: 

o Welke zijn kritische of ongewone stappen? 
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o Hoe lang zal de ingreep duren? 

o Wat is het verwachte bloedverlies? 

• Anesthesist overloopt potentiële problemen:  

o Zijn er patiënt specifieke bezorgdheden? 

o Antibioticaprofylaxe gegeven de voorbije 15-60min?  

• Verpleegkundig team overloopt potentiële problemen: 

o Zijn de OK-deuren gesloten 

o Mondmaskers op? 

 

SIGN-OUT: 

• Mondelinge bevestiging: 

o De benaming van de uitgevoerde ingreep. 

o Het tellen van de instrumenten, kompressen en naalden werd 

uitgevoerd. 

o Het etiketteren van de weefselstalen (luidop lezen van de etiketten 

met inbegrip van naam patiënt). 

o Materialen veilig, prikaccident vrij? 

o Zijn er problemen met het materiaal?  

• Zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwaken en de postoperatieve 

behandeling van de patiënt genoteerd 

 Overzicht belangrijkste telefoonnummers 

 

• Hoofdverpleegkundige: 23649 

• Adjunct: 23708 

• OK 1: 23685 

• OK 2: 23686 

• OK 3: 23687 

• PAZA: 23688 

• Endoscopie: 23689 

 

• Lounge: 23663 

• Voorbereiding 6C: 23664 

• Afhaal patiënten: 23665 

• Bureau 6C: 23672 

 

• Poets: 23846 

• Sterilisatie: 24061 

• Apotheek: 23001
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 Voorbeeld Checklist Veilige Heelkunde ZNA 
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1.15 Voorschriften m.b.t. hygiëne 

 

Bij het betreden van het operatiekwartier moet iedereen zich volledig kleden in groen 

„scrubsuit‟, inclusief een muts. Een T-shirt, met korte mouwen, onder de groene bloes wordt 

getolereerd daar de temperatuur in een operatiekwartier doorgaans vrij laag wordt gehouden 

door middel van koelingssystemen. Daarbovenop moet er ook een mondmasker gedragen 

worden, dat steeds moet worden opgezet wanneer men een operatiezaal betreedt en wanneer 

je werkt met steriel materiaal. 

 

Het haar wordt volledig onder een muts verborgen.  

 

Het spreekt voor zich dat de hygiënische normen in een operatiekwartier hoog liggen. Voor 

de dagtaak in het operatiekwartier begint, was je zorgvuldig de handen waarbij de nagels 

bijzondere aandacht krijgen. Schoeisel mag je zelf meenemen, maar moeten gesloten en 

afwasbaar zijn. 

Er bestaat een nultolerantie ten aanzien van: 

• Juwelen (ringen, armbanden en horloges) 

• Gelnagels en nagellak 

1.16 Het OK-reglement 

Het volledige OK-reglement kan je terugvinden op onderstaande link: 

• https://iprova.zna.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?Docume

ntID=9f2fd8bb-e2e1-4816-a1c4-

eec10ca8b465&NavigationHistoryID=7765332&PortalID=119&Query=OK+reglement 

1.17 Algemeen 

➢ Neem zoveel mogelijk initiatief! (zie lijst van mogelijke handelingen hierboven) 

➢ Wees beleefd en respectvol in elke situatie 

➢ Stel jezelf voor aan het team (ook chirurgen/anesthesisten als je bij hen in het OK staat) 

➢ Vraag uitleg bij onduidelijkheden en communiceer! 

➢ Het is normaal dat je niet meteen alles terugvindt en nog niet het materiaal kent; niemand zal 

je dit kwalijk nemen, maar vraag er wel naar 

➢ Trek op dag 1 al eens enkele schuiven open om wegwijs te raken  

➢ Laat je niet afschrikken door de techniciteit 

➢ Probeer je in de loop van je stage ook eens te interesseren in het administratieve deel van de 

verpleging (dit hoort er ook bij!), in de verschillende soorten medicatie (anesthetica)… 

➢ Wanneer je bepaalde ingrepen graag wil meevolgen (vb. CABG, sectio, neuro), vraag hier dan 

naar; dit mag en kan altijd. 

https://iprova.zna.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=9f2fd8bb-e2e1-4816-a1c4-eec10ca8b465&NavigationHistoryID=7765332&PortalID=119&Query=OK+reglement
https://iprova.zna.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=9f2fd8bb-e2e1-4816-a1c4-eec10ca8b465&NavigationHistoryID=7765332&PortalID=119&Query=OK+reglement
https://iprova.zna.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=9f2fd8bb-e2e1-4816-a1c4-eec10ca8b465&NavigationHistoryID=7765332&PortalID=119&Query=OK+reglement
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1.18 Overzicht van de meest voorkomende ingrepen 

De patiëntenpopulatie van het dagziekenhuis is zeer gevarieerd, en afhankelijk van de aard van de 

operatie die ze moet ondergaan. 

Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste ingrepen per discipline: 

Oogheelkunde achtersegment:    

    

• Vitectomie 

• Vitrectomie + fako 

• Ablatio extern herstel 

• Cryotherapie 

• Intra-oculaire inspuiting 

Oogheelkunde voorsegment: 

 

• Fako 

• Trabeculectomie – Xen-stent 

• Corneagreffe 

• Secundaire lensimplant 

• Blepharoplastie 

• Ectropion - Entropion   

 

Neus-keel-oor of ORL: 

• Septo-rhinoplastie = SRP 

• Partiële inferieure turbinoplastie = PIT (met of zonder laser) 

• Septoplastie 

• Neusreductie 

• Tonsillectomie  

• Slaapendoscopie 

Vasculaire chirurgie:    

• Varices (met of zonder laser) 

 

MFC  of kaakchirurgie: 

• Verwijderen wijsheidstanden 

• Verwijderen alle tanden 

• Voorbereiding implantaten en prothesen 

• Narcodontie 
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Algemene chirurgie: 

• Plaatsen of verwijderen van poortcatheters 

• Anale/rectale ingrepen 

• Verwijderen cystes/lipomen 

• Kleine ingrepen 

Gynaecologie: 

• Proef- en miskraamcurettage 

• Conisatie 

• hysteroscopie 

• Kleine vaginale ingrepen 

• Borstcystes, -tumoren, -amputatie 

Plastische heelkunde: 

• Borstvergroting: ‘augmentatie mammaplastie’ 

• Verwijderen van goedaardige/kwaadaardige cystes of tumoren met of zonder vriescoupe 

• Kleine ingrepen 

• Niet uitgebreide correcties aan borsten of buikwand 

Orthopedie: 

• Arthroscopie 

• Handchirurgie 

• Voetchirurgie 

• Infiltraties 

1.19 Materiaal en uitrusting in het OK 

 

In en rond de operatiezaal bevindt er zich enorm veel materiaal. 

Buiten de operatietafel, de operatielampen, het anesthesietoestel en monitoringsapparatuur, het 

aspiratietoestel, het diathermietoestel en de instrumententafels, zijn er nog een heleboel andere 

zaken die je moet leren kennen. Zo zijn er zeer veel verschillende steriele setten, met telkens 

verschillend materiaal (afhankelijk van de ingreep en de keuze van de chirurg). Er zijn bijvoorbeeld 

verscheidene soorten hechtingsdraad en kompressen, en vele instrumenten zijn eveneens apart 

verpakt terug te vinden (niet enkel in de steriele sets). 

Het is niet de bedoeling dat je dit alles volledig onder de knie hebt. Onze verpleegkundigen moeten 

ook al eens zoeken… 

Wat wél de bedoeling is, is dat je je geïnteresseerd opstelt ten opzichte van alle materiaal en 

toebehoren, en dat je steeds vraagt waar je iets kan vinden als je het niet meteen weet. 

Hieronder staan de belangrijkste zaken opsomt, zodat je tussen alle toestellen en toebehoren 

gemakkelijker je weg kan vinden. 
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 Operatietafel 

De operatietafel is smal en hard. Voor elke ingreep wordt steeds een nieuwe (absorberende) doek 

op de tafel gelegd, maar er kunnen eveneens speciale kussens geplaatst worden, afhankelijk van 

de soort en de duur van de ingreep.  De tafel is verstelbaar en kan meestal gebroken worden om 

een correcte positionering van de patiënt te bereiken. 

OK1: Deze tafel, met tempur matras, kan niet gebroken worden omdat dit niet nodig is voor de 

ingrepen van ofthalmologie die elke weekdag doorgaan. De tafel is wel verwisselbaar indien nodig. 

OK2: Deze tafel is verstelbaar tot zetel voor het comfort van de patiënt en in zijn geheel verrijdbaar. 

Er wordt een gelijkaardige tafel gebruikt om de patiënt voor te bereiden zodat men de tafels kan 

wisselen (met patiënt) voor de volgende ingreep. 

OK3: Deze tafel is verstelbaar en kan gebroken en aangepast worden met de nodige hulpstukken 

afhankelijk van de ingreep. 

 Anesthesie- en verpleegkar 

In de verpleeg- en anesthesiekar zit enorm veel materiaal. Je zal in de loop van je stage zeker zicht  

krijgen op de inhoud van de verpleegkar, aangezien je hier vaak mee zal werken. Je vindt er onder 

andere volgende zaken terug: plakband, kleefelektroden, beademingsmaskers, laryngoscoopbladen, 

endotracheale tubes en larynxmaskers, Magill-tangen, thermosondes, verdovende Xylocaïne-spray, 

BairHuggers, filters,… 

De anesthesiekar is voornamelijk het werkveld van de anesthesist, maar het is handig om te weten 

wat je hierin terugvindt. Je vindt er onder andere een heleboel medicatie (flacons en ampullen) en 

verschillende soorten naalden en spuiten. 

Deze beide karren worden ’s avonds door de verpleging aangevuld. 

 Anesthesietoestel 

Dit toestel is zeer cruciaal tijdens een operatie. De anesthesist kan d.m.v. dit toestel aangeven hoe 

de patiënt beademd wordt (beademingsdrukken, hoeveelheid O², hoeveelheid volatiele 

anesthetica…) en kan tegelijkertijd alle parameters op een scherm in de gaten houden. 

 Monitoringsapparaat 

Het controleren van de parameters van de patiënt tijdens de ingreep is heel 

belangrijk. We gaan er dan ook vanuit dat je weet hoe je de ECG-

elektroden, bloedrukmeter en pulsoxymeter moet bevestigen. De plaats 

van de elektroden, bloedrukmeter en saturatiemeter is afhankelijk van de 

ingreep, de plaats van het infuus en de voorkeur van de chirurg en 

anesthesist. De plaats van het infuus is ook zaal-of ingreep gebonden.  
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 Steriele tafels en steriele sets 

In elke operatiezaal staan tafels waarop de steriele set wordt opengelegd. Hierbij is het zeer 

belangrijk dat je de steriele sets op de juiste manier openlegt en je bewust bent van waar de steriele 

tafels staan in de ruimte zodat je er niet tegen loopt. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat, wanneer 

de steriele tafel “in de weg staat” als je iets wil nemen, je best helemaal rondloopt in plaats van je 

tussen de tafel en de steriele chirurg te willen begeven. Materiaal onsteriel maken betekent dat de 

chirurg niet verder kan werken, dat er een nieuwe set moet opengemaakt worden en dat er veel tijd 

en geld verloren gaat…Als je iets onsteriel gemaakt hebt, ALTIJD onmiddellijk  melden (dit is in het 

voordeel van de patiënt). 

Wanneer er extra materiaal moet bijgelegd worden op het steriele veld, let je er ook op dat je dit 

op de juiste manier doet. 

 Diathermietoestel 

Dit toestel wordt gebruikt om te coaguleren en te snijden. Vele ingrepen worden uitgevoerd m.b.v. 

diathermie. Aangezien er dus geopereerd wordt met elektrische stroom, is het heel belangrijk om 

op voorhand een plaat te bevestigen aan de patiënt (bij mono-polaire coagulatie). Via deze plaat 

verlaat de elektriciteit het lichaam. Als er ether wordt gevraagd op het einde van de ingreep EERST 

het toestel afzetten voordat je de ether aanreikt. Door de geleiding kan dit brandwonden 

veroorzaken. Dit toestel wordt vnl. in OK3 gebruikt. Ook bij enkele ingrepen van ORL en OHK/VS. 

 

 Aspiratietoestel 

Moet in alle zalen aanwezig zijn. De ‘zuiger’ wordt gebruikt bij ingrepen om secreten en spoelvloeistof 

af te zuigen. Kan soms urgent gebruikt worden. 

 Opbergkasten in sas en gang 

Alle materialen die niet in het OK zelf aanwezig zijn, bevinden zich in het sas of in de bergruimte.. 

Zoals hierboven reeds beschreven is het niet de bedoeling dat je alles kent en alles weet liggen, 

maar toch kan het handig zijn om bij aanvang van je stage eens rond te kijken tussen alle spullen. 
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Bijlage 1: voorstelling van artsen 

 

Oogheelkunde: 

• Diensthoofd Prof. De Groot 
• Dr. Feron 
• Dr. Depla 
• Dr. Veckeneer 

• Dr. Paiu 
• Dr. Devloo 
• Dr. Hondeghem 
• Dr. Zeyen 
• Dr. Augustinus 
• Dr. Buys 

• Dr. Caen 

 

MFC: 

• Diensthoofd Dr. Daems 
• Dr. Lenssen 
• Dr. Moerenhout 
• Dr. Van Roy 

• Dr. Plateau 

 

Vasculaire: 

• Diensthoofd Dr. De Roover 
• Dr. Mariën 
• Dr. Vercauteren 
• Dr. Hollering 

 

Orthopedie 

• Diensthoofd Dr. Mertens 
• Dr. Maes 
• Dr. Beuckelaers 
• Dr. Spaepen 

• Dr. Van Rentergem 
• Dr. Brabants 
• Dr. Hulsmans 
• Dr. Buedts 

 

Algemene heelkunde: 

• Dr. Willemsen 

• Dr. Pirenne 
• Dr. Vervloessem 

• Dr. Heyman 
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Gynaecologie: 

• Diensthoofd Prof. Makar 
• Dr. Ahankour 
• Dr. Barudy 
• Dr. Coppens 
• Dr. Wesling 

• Dr. Steylemans 
• Dr. Maryns 
• Dr. Van Mulders 
• Dr. Van de Meersche 
• Dr. Devree 

  

ORL:  

• Dr. Cools 

• Dr. De Belder 
• Dr. De Schepper 
• Dr. Meeus 

 

Plastische: 

• Dr. Thiessen 
• Dr. Van Thielen 
• Dr. Vanstraelen 

 

Anesthesie: 

• Diensthoofd Dr. Goossens 
• Dr. Bauters 

• Dr. Berghmans 
• Dr. Borms 

• Dr. Cromheecke 
• Dr. Da Silva 
• Dr. De Win 
• Dr. Delande 
• Dr. Duchateau 

• Dr. Eeckelaert 
• Dr. Engelen 
• Dr. Fonteyne 
• Dr. Martens 
• Dr. Opsomer 
• Dr. Shatika 

• Dr. Turlot 
• Dr. Van Dam 
• Dr. Van Hove 
• Dr. Van Remoortere 
• Dr. Van Wesemael 
• Dr. Velghe 
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Bijlage 2: deze student stelt zich aan je voor  

Naam  

[Kleef hier je foto] 

Leeftijd  

Opleidingsjaar  

School  

Praktijklector  

Mentor  

Stage van / tot  

Specifieke leerdoelen  
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